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Het onderzoek 
 

Onderzoeksopzet 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd nader onderzoek. 
 

Beschouwing 
 
Kinderdagverblijf 't Belhameltje is gevestigd in het buitengebied. Het kinderdagverblijf is in het 
bezit van het certificaat Groene Opvang. ’t Belhameltje is gevestigd op een ruimtelijke en 
natuurlijke locatie in een verbouwde koeienstal. De omgeving is landelijk. 
 

De locatie beschikt over binnen- en buitenruimte waar uitdaging wordt geboden aan de kinderen. 

Er zijn 3 groepen: 
• 0-1,5 jaar ' De Loeiers' 
• 1,5-2,5 jaar 'De Snuffies' 
• 2,5-4 jaar 'De Knorries' 
 
Inspectiegeschiedenis: 
• In 2016 is de tekortkoming ten aanzien van het vier-principe niet meer aanwezig. Tijdens het 

onderzoek is geconstateerd dat er een beroepskracht werkzaam is zonder passende 
beroepskwalificatie. 

• In 2017 voldoet KDV 't Belhameltje aan de getoetste voorwaarden. 
• In 2018 voldoet KDV 't Belhameltje na overleg en overreding aan alle voorwaarden. 
• in 2019 zijn er tekortkomingen binnen de domeinen: Pedagogisch klimaat en Veiligheid en 

gezondheid. 
 

Bevindingen huidig onderzoek: 
In opdracht van de Gemeente Berkelland heeft er een nader onderzoek plaats gevonden op 05-12-

2019. 
Tijdens dit nader onderzoek is gebleken dat de tekortkomingen met betrekking tot VE niet zijn 
hersteld. Er zijn echter verzachtende omstandigheden: KDV 't Belhameltje is niet meer 
VE geregistreerd per 05-12-2019. De overige tekortkomingen zijn wel hersteld. 

 
De beroepskrachten en de locatieverantwoordelijke hebben een coöperatieve houding tijdens het 
onderzoek. 
 
Nadere toelichting is te lezen in dit rapport. 
 

Advies aan College van B&W 
 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein "Pedagogisch klimaat". 
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder er zorg voor dat in de 
opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld, waarbij invulling wordt gegeven 
aan wettelijke aspecten van verantwoorde kinderopvang. 

Voorschoolse educatie 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 30-04-2019 is een tekortkoming geconstateerd op het gebied 

van VE: 
 
Opleiding beroepskrachten 

Eén van de aanwezige beroepskrachten op de peutergroep is in het bezit van het VE-certificaat Uk 
& Puk. De andere beroepskracht beschikt niet over deze VE-kwalificatie. Beide beroepskrachten 
beschikken wel over een passende beroepskwalificatie. 
Hiermee wordt er niet voldaan aan de gestelde voorwaarde. 

De locatiemanager geeft aan dat binnen de gemeente Berkelland er alleen tijdens de 40 
schoolweken een VE-subsidiëring geldt. Daarom zet KDV het Belhameltje gedurende de 12 
vakantieweken maar 1 beroepskracht in die in het bezit is van een VE-certificaat. 
 
 
Nader onderzoek 
Tijdens het nader onderzoek op 05-12-2019 blijkt dat één van de aanwezige beroepskrachten in 

het bezit is van een VE certificaat Uk & Puk. De andere beroepskracht valt vandaag in op deze 
groep en is niet in het bezit van een passende VE-beroepskwalificatie. 
 
De locatiemanager geeft bij navraag aan dat KDV 't Belhameltje sinds vandaag (05-12-2019) niet 
meer geregistreerd staat als VE locatie. In het Landelijk Register Kinderopvang is ook gezien dat 
KDV 't Belhameltje niet meer geregistreerd staat als VE-locatie. 

 
Conclusie: 
Er wordt niet voldaan aan de getoetste voorwaarde. Een verzachtende omstandigheid is echter dat 
KDV 't Belhameltje vanaf 05-12-2019 niet meer geregistreerd staat als zijnde VE locatie. 
 
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is 

hersteld: 
 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 
Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Kroekenstoel, 05-12-2019) 
• Interview (Beroepskrachten 05-12-2019) 
• Observatie(s) (05-12-2019) 
• Landelijk Register Kinderopvang 
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Veiligheid en gezondheid 
 

De houder dient voor het kindercentrum een beleid veiligheid en gezondheid te hebben, dat ertoe 
leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is 
gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Tijdens het jaarlijks onderzoek op 30-04-2019 zijn er tekortkomingen geconstateerd, er werd niet 
gehandeld conform het beleid Veiligheid en gezondheid: 

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving voor de veiligheid betreffende risico's 
met grote gevolgen. De inspectie is uitgevoerd op basis van een steekproef. Bij de steekproef is 
een risico naar voren gekomen met daarbij grote gevolgen: 
• een slapende baby in een kinderwagen op de groep 
Tijdens de observatie ligt er een baby in de kinderwagen te slapen. De kap van de kinderwagen 
staat omhoog, de kinderwagen staat bij het raam en het gezicht van de baby is met een knuffel 

bedekt. 

 
Risico's: 
Er kan een situatie ontstaan waarin warmtestress of warmtestuwing kan ontstaan en /of het steeds 
opnieuw inademen van uitgeademde lucht (rebreathing). Dit kan leiden tot zuurstoftekort, 
afnemend bewustzijn met de mogelijkheid tot wiegendood. 

 
Op de peutergroep kwam uit de steekproef nog een ander risico naar voren: 
• handen wassen zonder zeep 
De kinderen wassen voor het eten/drinken, na het buiten spelen en na de toiletgang hun handen. 
Dit doen ze echter zonder zeep. Hierdoor is de kans op verspreiding van ziektekiemen groot. 
In het protocol handen wassen staat onder andere het volgende opgenomen: 
Draai de kraan open. Maak de handen nat onder het stromende water en doe er wat vloeibare zeep 

uit een zeeppompje op. Een stuk zeep mag ook worden gebruikt. 
 
 
Nader onderzoek 
Tijdens het nader onderzoek op 05-12-2019 blijkt dat er door de beroepskrachten wordt gehandeld 

conform beleid veiligheid en gezondheid. Het volgende is geobserveerd: 
• de kinderen wassen hun handen met zeep na de toiletgang en voor het nuttigen van voedsel. 

• de eerder aanwezige hangwiegen zijn van de groepen verwijderd. Beroepskrachten geven aan 
dat hier niet meer mee gewerkt wordt. 

• baby's slapen in bedden in de slaapkamers of in de buitenbedjes. 
• Er is toezicht op de slaapkamers (babyfoon, raam in de deur, kijken door beroepskracht in de 

slaapkamers) en op de buitenbedjes (de bedjes staan voor het raam/glazen deur, 
beroepskrachten gaan regelmatig kijken, kinderen slapen met een slaapzak en dekentjes 

zonder hoes). 
• kinderen slapen met hun hoofd vrij van knuffels/doekjes. 
• bedden zijn kort opgemaakt. 
 
De risico's rondom slapen zijn besproken met de beroepskrachten. Zij geven aan zich hiervan 
bewust te zijn. 
 

De houder heeft in het beleid Veligheid en gezondheid aanpassingen gedaan met betrekking tot het 
hoofdstuk 'Veilig slapen'. 
 

Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden, houder heeft herstel aangetoond. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevrouw Kroekenstoel, 05-12-2019) 
• Interview (Beroepskrachten 05-12-2019) 
• Observatie(s) (05-12-2019) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid ('t Belhameltje versie oktober 2019) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor 
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao 
Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU-
beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
 

(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 

aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 

verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van 
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig 
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden 
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : 't Belhameltje 
Website : http://www.belhameltje.com 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Belhamels Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Severtweg 6a 
Postcode en plaats : 7156 RL Beltrum 
KvK nummer : 62966545 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Adres : Postbus 3 
Postcode en plaats : 7200 AA Zutphen 

Telefoonnummer : 088-4433000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Mevr. D. van der Kolk 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Berkelland 

Adres : Postbus 200 
Postcode en plaats : 7270 HA BORCULO 

 

Planning 
Datum inspectie : 05-12-2019 

Opstellen concept inspectierapport : Niet van toepassing 
Zienswijze houder : Niet van toepassing 
Vaststelling inspectierapport : 05-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 05-12-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 05-12-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 10-12-2019 

 
 
 
 
 
 


